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1. Bink36
2. MOOOF
3. Haags Busmuseum
4. Fokker Terminal

5. Trefpunt Rotterdamsebaan
6. Caballero Fabriek – Mama Kelly
7. Kompaan
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Made in

The Binckhorst.
Europees Jaar van het Industrieel Erfgoed
madeinthehague.eu

Erfgoeddag - Zaterdag 10 oktober, 11.00 – 17.00 uur



Made in 
The Binckhorst
Beleef vandaag de Made in The Binckhorst 
Erfgoeddag. Vanaf 11.00 uur zijn er tal 
van activiteiten waardoor kennis wordt 
gemaakt met de historie en de actuele 
bedrijvigheid van de Binckhorst. Op deze 
dag staat de industriële ontwikkeling van 
het gebied centraal. Aan de hand van een 
aantal historische bedrijfslocaties is te 
zien hoe industrieel erfgoed een tweede 
leven heeft gekregen door herbestemming 
als bedrijfsverzamelgebouw.

1  
In de hal van het voormalige Centrale 
Magazijn der PTT – nu onderdeel van 
Bink36 - bevindt zich het informatiepunt 
van deze dag en presenteren de partners 
van Made in The Hague zich.

In Bink36 is een route uitgezet langs 
historische foto’s van het PTT verleden 
en verschillende bedrijven in dit gebouw 
openen hun deuren. Een speciale flyer 
geeft uitleg van deze route door Bink36.

Voor het gebouw staat de Mobiele kiosk 
Brute Binck van Mobiel project-bureau 
OpTrek. In Brute Binck wordt de Binckse 
Belofte verkocht, het lokale Binckhorst 
bier met het opmerkelijke stoere etiket 
van schuurpapier.

Om 12.00 en om 14.00 uur start in Bink36 
een industrieel erfgoed wandeling o.l.v. 
een gids van het Gilde. De wandeling  
duurt ca.1,5 uur en heeft als eind-
bestemming MOOOF. Kaartjes voor  
de wandeling (maximaal 25 personen)  
zijn gratis verkrijgbaar bij de informatie-
tafel van Made in The Binckhorst. 

2 
In MOOOF zijn bij de Stichting Pianobouw 
Nederland en in het restauratieatelier 
van Olaf van Hees historische Haagse 
piano’s te bekijken en te beluisteren. Om 
12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur geven 
bekende pianisten miniconcerten op 
deze historische piano’s.

Bij de ingang van MOOOF staat de 
tweede Mobiele kiosk Hippe Horst. Hierin 
zijn lampen te zien, gemaakt van oude 
bierfusten door kunstenaar Aldo Kroese, 
die op de Binckhorst werkzaam is.

3 
Het depot van het Haags Busmuseum 
op het achterterrein van Binckhorstlaan 
215 C, opent haar deuren voor het 
publiek. Hier is in een historische bus de 
tentoonstelling Binckhorst in vervoering 
te zien; over de ontwikkeling van het 
vervoer van dit gebied.

4 
In de voormalige Fokkerschool, 
Binckhorstlaan 249 is dit weekend de 
kunstbeurs Art The Hague te bezoeken. 
Deze is geopend van 11.00 tot 20.00 uur, 
entree € 10,-.

5 
In het Trefpunt Rotterdamsebaan aan de 
Binckhorstlaan 174 is van 12.00 tot 18.00 
uur een tentoonstelling te zien over het 
onlangs gesloopte pand Auto-Palace en 
het 100 jarig bestaan van dit bedrijf. 

6 
Ook de Caballero Fabriek en restaurant 
Mama Kelly (in het ketelhuis van 
de voormalige fabriek), aan de 
Saturnusstraat 60 en 100 zijn open voor 
het publiek. Een goede gelegenheid 
om de herbestemming van dit complex 
nader te bekijken. 

7 
In het nieuwe brouwcafé van Kompaan, 
Saturnusstraat 55 (ingang vanaf de 
achterliggende kade) is vanaf 13.00 
uur gelegenheid tot een proeverij van 
Kompaan-bieren. 

Om 16.00 uur vindt bij Kompaan onder 
het genot van een Haags biertje de 
afsluiting van de Erfgoeddag plaats 
met een lezing door Marco Daane over 
Haagse bierbrouwers.

 
Tegen een kleine vergoeding is er de 
gehele dag vervoer mogelijk met een 
historische bus of boot, die stoppen bij 
bovengenoemde locaties en activiteiten.


